
 

 

 

 

                                H O T  Ă R Â R E A Nr.52 
                                                   din  28 iulie 2022 
        
privind:  aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați. 
==================================================================    
Iniţiator  : Vlad Mihăiţă   -  primarul  al  comunei Cuca  , judeţul Galaţi;                 
Nr. de  înregistrare  şi  data  depunerii  proiectului : 3867 din 25.07.2022;    
=================================================================== 
 Consiliul local al comunei Cuca  judeţul  Galaţi  , întrunit în şedinţa  ordinară din 
data de 28 iulie  2022 , legal constituită  ; 
  
 Având în vedere Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator înregistrat la nr.3867 din 25 
iulie  2022  ;            
 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului ,  înregistrat la nr.3883 din 25 iulie 2022  ;   .     
 Având în vedere Rapoartele  de avizare ale  comisiilor  de specialitate din cadrul 
Consiliului local Cuca ;  
 Având în vedere solicitarea A.D.I. Ecoserv Galați , nr.316 din 22 iulie 2022  cu privire la 
modificarea documentelor privind  investițiile necesare pentru gestionarea integrată a deșeurilor  
municipale  colectate din toate localitățile județului Galați 
  Având în vedere prevederile art. 13 alin.(3) art. 22 din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art.6 și art.11 alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor, aprobat prinOrdinul nr. 82/2015 al Autorităţii Naţionale de Reglementar epentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – ANRSC;  
 Având în vedere Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit.d) și alin.(7) lit.n) din  Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare  ;    
 În temeiul art.139 alin. (1 ) și (3) lit.d), f)  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
  
                Adoptă prezenta     H O T Ă R Â R E :  
 
 Art.1. Se aprobă Regulamentul Serviciului județean de salubrizare Galați, conform Anexei 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre       
 Art.2. Primarul comunei va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .  
        Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – judeţul 
Galaţi, primarului comunei, A.D.I. Ecoserv Galați  și o va publica în Monitorul Oficial local , la 
termenele prevăzute de lege .  
        
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     
    consilier  Nedelcu Ionel       
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                               Secretar UAT, A. Marin   
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